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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da prova discursiva
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever as respostas das questões discursivas, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não
serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva
(rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova Discursiva.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

2.

I. As frases de Stalin e de Elias Canetti, citadas no 1o

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

parágrafo, revelam critérios e posições distintas na
avaliação de uma mesma questão.

Entre a cruz e a caldeirinha

II. Na Concordata (referida no 3o parágrafo), a Igreja

“Quantas divisões tem o Papa?”, teria dito Stalin quando
alguém lhe sugeriu que talvez valesse a pena ser mais tolerante
com os católicos soviéticos, a fim de ganhar a simpatia de Pio
XI. Efetivamente, além de um punhado de multicoloridos
guardas suíços, o poder papal não é palpável. Ainda assim, como bem observa o escritor Elias Canetti, “perto da Igreja, todos
os poderosos do mundo parecem diletantes”.
Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico. Ao mesmo tempo que uma pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas indica que, a cada geração, cai o número de católicos
no Brasil, outra, da mesma instituição, revela que, para os
brasileiros, a única instituição democrática que funciona é a
Igreja Católica, com créditos muito superiores aos dados à
classe política. Daí os sentimentos mistos que acompanharam a
visita do papa Bento XVI ao Brasil.
“O Brasil é estratégico para a Igreja Católica. Está sendo
preparada uma Concordata entre o Vaticano e o nosso país.
Nela, todo o relacionamento entre as duas formas de poder
(religioso e civil) será revisado. Tudo o que depender da Igreja
será feito no sentido de conseguir concessões vantajosas para
o seu pastoreio, inclusive com repercussões no direito comum
interno ao Brasil (pesquisas com células-tronco, por exemplo,
aborto, e outras questões árduas)”, avalia o filósofo Roberto
Romano. E prossegue: “Não são incomuns atos religiosos que
são usados para fins políticos ou diplomáticos da Igreja. Quem
olha o Cristo Redentor, no Rio, dificilmente saberá que a
estátua significa a consagração do Brasil à soberania espiritual
da Igreja, algo que corresponde à política eclesiástica de
denúncia do laicismo, do modernismo e da democracia liberal.
A educadora da USP Roseli Fischman, no artigo “Ameaça ao Estado laico”, avisa que a Concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso às escolas públicas. “O súbito chamamento do MEC para tratar do ensino religioso tem repercussão
quanto à violação de direitos, em particular de minorias religiosas e dos que têm praticado todas as formas de consciência e
crença neste país, desde a República”, acredita a pesquisadora. Por sua vez, o professor de Teologia da PUC-SP Luiz Felipe
Pondé responde assim àquela famosa pergunta de Stalin:
“Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?”

Atente para as seguintes afirmações:

pretende valer-se de dispositivos constitucionais
que lhe atribuem plena autonomia legislativa.

III. A educadora Roseli Fischman propõe (4o parágrafo) que o ensino religioso privilegie, sob a gestão
direta do MEC, minorias que professem outra fé
que não a católica.
Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

3.

Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
(A)

o poder papal não é palpável = o Papa não dispõe
de poder considerável.

(B)

parecem diletantes = arvoram-se em militantes.

(C)

com créditos muito superiores = de muito maior
confiabilidade.

(D)

repercussões no direito comum interno = efeitos
sobre o direito canônico.

(E)

denúncia do laicismo = condenação dos ateus.

_________________________________________________________

4.

Ao se referir ao poder da Igreja, Elias Canetti e Luis Felipe
Pondé
(A)

admitem que ele vem enfraquecendo consideravelmente ao longo dos últimos anos.

(B)

consideram que, na atualidade, ele só se manterá o
mesmo caso seja amparado por governos fortes.

(C)

afirmam que nunca ele esteve tão bem constituído
quanto agora, armado da fé para se aliar aos fortes.

(D)

lembram que a energia de um papado não provém
da instituição eclesiástica, mas da autoridade moral
do Papa.

(E)

advertem que ele não depende da força militar, uma
vez que se afirma historicamente como poder espiritual.

(Adaptado de Carlos Haag, Pesquisa FAPESP n. 134, 2007)

1.

A expressão entre a cruz e a caldeirinha indica uma opção
muito difícil de se fazer. Justifica-se, assim, sua utilização
como título de um texto que, tratando da atuação da Igreja, enfatiza a dificuldade de se considerar em separado
(A)
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a ingerência eclesiástica nas atividades comerciais e
nas diplomáticas.

(B)

a instância do poder espiritual e o campo das posições políticas.

(C)

o crescente prestígio do ensino religioso e a decadência do ensino laico.

(D)

os efetivos militares à disposição do Papa e a força
do pontificado.

(E)

as denúncias papais do laicismo e os valores da democracia liberal.

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

_________________________________________________________

5.

Na frase Quem precisa de divisões tendo como exército a
eternidade?, o segmento sublinhado pode ser substituído,
sem prejuízo para o sentido e a correção, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao ter no exército sua eternidade?
fazendo do exército sua eternidade?
contando na eternidade com o exército?
dispondo da eternidade como exército?
provendo o exército assim como a eternidade?
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6.

As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:
(A)

Deve-se firmar alguns acordos entre o Vaticano e o
Brasil durante as discussões da Concordata.

(B)

Nunca chegou a preocupar Stalin, naturalmente, os
guardas suíços que constituem a segurança do Vaticano.

(C)

(D)

(E)

10.

Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A)

Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem armadas
divisões, talvez Stalin reconsiderasse sua decisão e
buscasse angariar a simpatia de Pio XI.

(B)

Ao se deterem na estátua Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, os olhos de um turista não verão o que de
fato ela consagra.

Como alguém lhe perguntou se não é o caso de
ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe respondera
que ignorava com quantas divisões conta o Papa.

(C)

As concessões vantajosas que pretendem obter, nas
discussões da Concordata, a Igreja Católica, dizem
respeito a questões polêmicas.

Caso o Brasil não fosse um país estratégico para a
Igreja, a Concordata não se revestirá da importância
que lhe atribuíram os eclesiásticos.

(D)

Muitas repercussões passarão a haver no direito interno, caso a Concordata consagre os acordos que
constituem o principal interesse da Igreja.

São tão delicadas as questões a serem discutidas
na Concordata que será bem possível que levassem
muito tempo para desdobrar todos os aspectos.

(E)

Roberto Romano lembra-nos de que já houve, na
História, atos religiosos que acabassem por atender
a uma finalidade política que é prevista.

_________________________________________________________

7.

Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase:
(A)

Tudo o que advir como poder da Igreja tem correspondência com o plano simbólico e espiritual.

(B)

O poder civil e a esfera religiosa nem sempre conviram quanto à busca de um sereno estabelecimento de acordos.

(C)

_________________________________________________________

11.

Ao longo da História, nações e igrejas muitas vezes
se absteram de buscar a convergência de seus
interesses.

(D)

A pergunta de Stalin proveu de sua convicção
quanto ao que torna de fato competitivo um país
beligerante.

(E)

Ciente da fragilidade militar da Igreja, o ditador não
se conteve e interveio na História com a famosa frase.

Os notebooks PC quando se apresentam sob a marca
Intel Centrino significa que estes computadores são caracterizados por
(A)

um processador da família Centrino, apenas.

(B)

um processador da família Pentium M, apenas.

(C)

uma plataforma que combina um processador e um
chipset específicos, apenas.

(D)

uma plataforma particular que combina um processador e uma interface de rede sem fio, apenas.

(E)

uma plataforma particular que combina um processador, um chipset e uma interface de rede sem fio.

__________________________________________________________________________________________________________________

8.

12.

A frase que admite transposição para a voz passiva é:
(A)

Perto da Igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes.

(B)

A Concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso.

(C)

Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico.

(D)

Não são incomuns atos religiosos com finalidade política.

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica.

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto.
(A)

Deve de ser preocupante para os católicos, que eles
venham caindo de número nas estatísticas, em conformidade com a Fundação Getúlio Vargas.

(B)

Mau-grado seu desempenho nas estatísticas da
FGV, esta mesma instituição considera que a Igreja
tem mais prestígio que outras classes.

(C)

A mesma Fundação em que se abona o papel da
Igreja como democrática, é também a instituição em
que avalia seu decréscimo de fiéis.

(D)

Não obstante esteja decrescendo o número de fiéis,
a Igreja, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é
prestigiada como instituição democrática.

(E)

A FGV, em pesquisas atinentes da Igreja Católica,
chegou a resultados algo controversos, seja pelo
prestígio, seja pela contingência do seus fiéis.
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Temas.
Aparência.
Proteção de tela.
Área de trabalho.
Configurações.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9.

A seleção do esquema de energia com as configurações
mais adequadas ao computador poderá ser executada no
Windows XP por meio da janela Propriedades de Vídeo,
na guia

13.

Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do
Word a partir da segunda página, pode-se

I. definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e
as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.

II. selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar
Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as
demais páginas com cabeçalho.

III. posicionar o cursor na página 2 e inserir o cabeçalho na página 2, que o Word expandirá automaticamente somente para as demais páginas seguintes
da seção.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
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14.

17.

Ao digitar a letra de uma unidade e o nome de uma pasta
(por exemplo, C:\Arquivos de programas) na barra de
Endereços do Internet Explorer e pressionar ENTER,
(A)

o conteúdo da pasta será exibido em uma nova
janela.

(B)

o conteúdo da pasta será exibido na mesma janela.

(C)

nada acontecerá porque o comando não é reconhecido.

(D)

uma mensagem de erro será exibida.

(E)

uma nova janela em branco será aberta.

A respeito do alistamento eleitoral, é INCORRETO afirmar
que
(A)

o brasileiro naturalizado que não se alistar até um
ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira
incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e
cobrada no ato da inscrição eleitoral.

(B)

é facultado o alistamento, no ano em que se realizarem eleições, do menor que completar 16 anos até a
data do pleito, inclusive.

(C)

o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos
incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral.

(D)

o alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo.

(E)

do despacho que deferir o requerimento de alistamento eleitoral não cabe recurso.

_________________________________________________________

15.

Para copiar um arquivo de uma pasta para outra, dentro
da mesma unidade (drive), pode-se arrastar o arquivo com
o mouse da pasta de origem para a pasta de destino,
mantendo pressionada a tecla
(A)

Shift.

(B)

Ctrl.

(C)

Tab.

(D)

Alt.

(E)

Insert.

_________________________________________________________

18.

NÃO é princípio expressamente previsto na Lei de Licitao
ção (Lei n 8.666/93):
(A)

supremacia do interesse público.

(B)

publicidade.

(C)

legalidade.

(D)

julgamento objetivo.

(E)

vinculação ao edital ou convite.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

19.

Quanto ao regime disciplinar do servidor público civil, é
INCORRETO se afirmar que:

16.

(A)

A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se
converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

Federal excluem outros decorrentes dos tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.

(B)

Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

II. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal

(C)

A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

(D)

Considera-se acumulação legal a percepção de vencimento de emprego público efetivo ou em comissão
com vencimentos da inatividade, salvo quando os
cargos de que decorram essas remunerações forem
acumuláveis na atividade.

(E)

Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia
de vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos e
deveres individuais e coletivos:

I. Os direitos e garantias expressos na Constituição

Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão.

III. A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

IV. São a todos assegurados, mediante o pagamento
de taxas, a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal e de terceiros.
De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em
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(A)

II e III.

(B)

I, II e III.

(C)

II, III e IV.

(D)

II e IV.

(E)

I e III.

_________________________________________________________

20.

As decisões que importarem em declaração de inconstitucionalidade de lei e anulação geral das eleições, entre outras, só poderão ser tomadas por
(A)

maioria simples dos Membros do Tribunal e dos
respectivos substitutos.

(B)

unanimidade dos Membros do Tribunal.

(C)

sentença do Presidente do Tribunal, após ouvido o
Procurador Regional Eleitoral.

(D)

deliberação conjunta do Presidente do Tribunal e
Corregedor Regional Eleitoral.

(E)

maioria absoluta dos Membros do Tribunal.
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28.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

A positividade do fator reumatoide está acima de 60% nos
casos de artrite reumatoide, assim como nos portadores de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

polimialgia reumática.
polimiosite dermatomiosite.
síndrome de Sjögren.
lupus eritematoso sistêmico.
fibromialgia.

_________________________________________________________

22.

Na artrite reumatoide NÃO se espera encontrar
(A)

espessamento sinovial das articulações acometidas.

(B)

comprometimento articular simétrico.

(C)

elevação do fator reumatoide na maioria dos pacientes.

(D)

rigidez matinal maior que 30 minutos.

(E)

sorologia negativa para anticorpos anti-CCP (peptídeo cíclico citrulinado).

29.

A doença reumática mais significativamente ligada à síndrome antifosfolípide é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lupus eritematoso sistêmico.
dermatomiosite-polimiosite.
artrite reativa.
artrite psoriática.
escleroderma.

(B)

elevação transitória do segmento ST durante um episódio de dor em repouso.

(C)

depressão do segmento ST durante um teste ergométrico, com ou sem dor.

(D)

dor induzida pela administração endovenosa de
betabloqueador.

(E)

elevação do segmento ST induzida por frio, em repouso, com ou sem dor.

Uma mulher de 60 anos, em uso de glimepirida, enalapril
e hidroclorotiazida, procura o pronto-socorro com queixa
de dor precordial em aperto, irradiada para o braço esquerdo há 1 hora, que iniciou após esforço físico moderado, acompanhada de sudorese intensa e náuseas. Está
hemodinamicamente estável, com dor, sem sinais de insuficiência cardíaca. O eletrocardiograma mostra retificação
do segmento ST e inversão de onda T de V2 a V6. No
tratamento inicial está indicada a administração das drogas abaixo, EXCETO:
estreptoquinase.
clopidogrel.
morfina.
enoxaparina.
propranolol.

_________________________________________________________

30.

Na crise aguda de gota recomenda-se evitar o uso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

onda Q em pelo menos duas derivações consecutivas após um episódio de dor em repouso.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

24.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

23.

O diagnóstico de angina variante (angina de Prinzmetal) é
feito pela detecção de

A alteração de ausculta cardíaca mais comum na cardite
reumática aguda relaciona-se à presença de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inibidor seletivo da COX-2.
alopurinol.
ácido acetilsalicílico.
prednisona.
colchicina.

insuficiência tricúspide.
insuficiência aórtica.
estenose mitral.
insuficiência mitral.
estenose aórtica.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

25.

31.

São características das espondiloartropatias, EXCETO:
(A)

presença de psoríase ou doença inflamatória intestinal.

(B)

entesites.

(C)

uretrite ou diarreia precedendo a artrite.

(D)

história familiar positiva.

(E)

calcificação dos ligamentos periarticulares.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
32.

Pelas recomendações atuais o teste de perfil lipídico de
adultos deve se iniciar após os
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metronidazol ou sulfametoxazol-trimetoprim por 14 dias.
vancomicina ou ciprofloxacina por 14 dias.
metronidazol ou vancomicina por 14 dias.
metronidazol ou vancomicina por 5 dias.
vancomicina ou ciprofloxacina por 7 dias.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

26.

No tratamento da diarreia associada à infecção por
Clostridium difficile os antibióticos indicados e a duração
do tratamento são, respectivamente,

20 anos e se repetir a cada 5 anos.
30 anos e se repetir a cada ano.
18 anos e se repetir a cada 2 anos.
40 anos e se repetir a cada ano.
25 anos e se repetir a cada 2 anos.

Um homem de 70 anos, com osteomielite crônica, sudorese noturna e febre baixa há 3 semanas, apresenta hemoculturas positivas para Staphylococcus epidermidis
não-meticilina resistentes e vegetações em valva tricúspide. O tratamento deve ser feito com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oxacilina e rifampicina.
vancomicina.
vancomicina e rifampicina.
ceftriaxona, oxacilina e gentamicina.
oxacilina e gentamicina.

__________________________________________________________________________________________________________________

27.

O principal fator limitante ao uso de nitratos de ação prolongada no tratamento da insuficiência coronária é o desenvolvimento de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hipotensão postural.
vertigem.
cefaleia.
tolerância.
disfunção sexual masculina.

TREAM-Anal.Jud-Medicina-F06

33.

Não se justifica recomendar profilaxia para endocardite
bacteriana em pacientes com
(A)

prótese valvar biológica.

(B)

endocardite prévia.

(C)

miocardiopatia hipertrófica.

(D)

marcapasso ou desfibrilador implantados.

(E)

espessamento de folhetos de valva mitral, com prolapso.
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34.

São fatores predisponentes para a formação de cálculos
biliares de colesterol, EXCETO
(A)

40.

perda de peso.

(B)

diabetes tipo 2.

(C)

anticoncepcional oral.

(D)

gravidez.

(E)

uso de clofibrato.

(A)

_________________________________________________________

35.

Além de estar implicada na gênese de úlcera péptica existem evidências de que há relação entre a infecção pelo
H. pylori e a presença de
(A)

síndrome de má-absorção.

(B)

anemia perniciosa.

(C)

adenocarcinoma gástrico.

(D)

refluxo gastroesofágico.

(E)

síndrome de Zollinger-Ellison.

Uma mulher de 38 anos, com antecedente de glomerulonefrite pós-estreptocócica na infância, apresenta depuração da creatinina plasmática de 10 mL/min; a ultrassonografia revela rins de tamanho diminuído. Ela apresentará, mais provavelmente, níveis séricos aumentados de
paratormônio e magnésio.

(B)

vitamina D e eritropoetina.

(C)

cálcio e hemoglobina.

(D)

fósforo e bicarbonato.

(E)

potássio e sódio.

_________________________________________________________

41.

Uma mulher com índice de massa corporal de 28 kg/m2
apresenta glicemias em torno de 135 mg/dL repetidas vezes. Seu médico prescreve exercícios físicos, dieta hipocalórica e um hipoglicemiante com menor risco de hipoglicemia e que não induz ganho de peso. Ele deve ter
prescrito

_________________________________________________________

36.

Na intoxicação por acetaminofen com hepatite grave o tratamento de escolha é
(A)

diálise.

(B)

n-acetilcisteína.

(C)

pulso de metilprednisolona.

(D)

bicarbonato de sódio.

(E)

plasmaferese.

42.

Na pancreatite aguda são sinais de mau prognóstico,
EXCETO

glibenclamida.

(D)

metformina.

(E)

rosiglitazona.

Uma mulher de 39 anos apresenta sinais e sintomas de hipertireoidismo, com TSH indetectável, T4 livre elevado e
captação de Iodo radioativo pela tireoide aumentada em 2
e 24 horas, com tireoide difusamente aumentada. Essa
paciente mais provavelmente apresentará

(B)

proteína C reativa maior que 150 mg/L.

(A)

dieta com excesso de Iodo.

(C)

sangramento gastrointestinal.

(B)

oftalmopatia.

(D)

hematócrito acima de 44%.

(C)

VHS elevada.

(E)

creatinina maior que 2,0 mg/dL.

(D)

administração exógena de tiroxina.

(E)

anticorpo antirreceptor de TSH negativo.

A base do tratamento da doença inflamatória intestinal
leve a moderada consiste na administração de
(A)

hidrocortisona.

(B)

prednisona para retocolite ulcerativa e agentes
5-ASA para Crohn.

(C)

ACTH.

(D)

hidrocortisona para Crohn e sulfasalazina para retocolite ulcerativa.

(E)

6

(C)

índice de massa corporal menor que 27 kg/m2.

_________________________________________________________

43.

sulfasalazina e outros agentes 5-ASA.

_________________________________________________________

39.

repaglinida.

(A)

_________________________________________________________

38.

glimepirida.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

37.

(A)

Dois pacientes são internados por apresentar edema. O
primeiro é um homem de 48 anos, com creatinina de
2,6 mg/dL, cuja biópsia renal mostra a formação de crescentes extracapilares. O segundo é uma mulher de
44 anos, com creatinina de 2,2 mg/dL e corpos lipoides na
urina. Os diagnósticos mais prováveis desses pacientes
são, respectivamente,
(A)

síndrome nefrótica e glomerulonefrite de lesões mínimas.

(B)

nefroesclerose maligna e necrose tubular aguda.

(C)

glomerulonefrite rapidamente progressiva e síndrome nefrótica.

(D)

glomerulonefrite crônica e nefrite intersticial aguda.

(E)

glomerulonefrite difusa aguda e insuficiência renal
pós-renal.

Na síndrome de Cushing a produção excessiva de cortisol
pela adrenal é causada, na maioria das vezes, por
(A)

hiperplasia idiopática bilateral de adrenal.

(B)

adenocarcinoma de adrenal.

(C)

hiperplasia de hipófise.

(D)

adenoma de adrenal.

(E)

tumor de hipófise ou secreção ectópica de ACTH.

_________________________________________________________

44.

O diagnóstico de hiperparatireoidismo é tipicamente feito
pela dosagem de PTH em um indivíduo que apresenta
(A)

hipercalcemia assintomática.

(B)

nódulo de paratireoide detectado na ultrassonografia.

(C)

hipercalcemia com fósforo persistentemente normal
ou elevado.

(D)

hipocalcemia que não é corrigida com administração
de cálcio.

(E)

osteoporose precoce.
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45.

50.

Em um paciente com hipotireoidismo secundário, em
decorrência de doença da hipófise anterior, espera-se
encontrar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TSH baixo e T4 livre elevado.
TSH muito elevado, biologicamente inativo.
T3 baixo e T4 livre elevado.
TSH baixo ou normal.
TSH indetectável, sempre.

O plantonista é chamado pela enfermeira para atender um
paciente de 70 anos, admitido há algumas horas no
pronto-socorro com acidente vascular cerebral isquêmico,
que apresentou rebaixamento do nível de consciência. O
pa-ciente não apresenta movimentos respiratórios nem
pulso palpável. O monitor mostra:

_________________________________________________________

46.

Em uma mulher grávida com urocultura positiva recomenda-se tratar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente com sintomáticos, no primeiro trimestre.
com levofloxacina ou oxacilina em dose única.
com nitrofurantoína ou amoxacilina-clavulanato.
com ciprofloxacina ou norfloxacina.
somente se desenvolver febre.

É iniciada a reanimação básica e avançada; na sequência
a conduta deve ser administração de
(A)

epinefrina.

O teste da d-xylose tem indicação em pacientes com

(B)

amiodarona.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

choque sincronizado de 300 J.

(D)

lidocaína.

(E)

choque sincronizado de 100 J.

_________________________________________________________

47.

diarreia por insuficiência pancreática.
intolerância à glicose.
suspeita de doença inflamatória intestinal.
suspeita de diabetes gestacional.
síndrome de má-absorção.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

51.

48.

A DHL sérica geralmente atinge níveis muito elevados em
pacientes com
(A)
(B)
(C)
(D)

uso crônico de clofibrato.
anemia por deficiência de folato.
neoplasia de pâncreas.
cirrose hepática.

(E)

pericardite.

Considere dois pacientes com indicação de anticoagulação:

I. Homem de 60 anos e 80 kg de peso, com quadro
agudo de isquemia cerebral, recebe enoxaparina
em dose profilática para trombose venosa profunda.

II. Mulher de 30 anos e 60 kg de peso, com tromboembolismo pulmonar associado ao uso de contraceptivo oral, passa a receber enoxaparina.

_________________________________________________________

49.

As doses de enoxaparina, em miligramas por dia, que devem ser prescritas aos pacientes acima são, respectivamente,

Um homem de 56 anos, sem antecedentes mórbidos procura o pronto-socorro com queixa de palpitações muito
desconfortáveis há 2 horas. Nega episódios semelhantes
anteriores. Está eupneico, com saturação de O2 de 95%
em ar ambiente, pulso rápido, hemodinamicamente estável e o monitor mostra:

É obtido acesso venoso e são colhidos exames laboratoriais. Cerca de 20 minutos depois o plantonista observa
que o paciente está torporoso, taquipneico, saturando 82%,
com pulso fino e PA de 90 × 60 mmHg e o monitor mostra:

(A)

80 e 120.

(B)

80 e

(C)

40 e 120.

(D)

40 e

60.

(E)

40 e

80.

60.

_________________________________________________________

52.

A hipertensão pulmonar primária é uma doença progressiva e quase invariavelmente fatal, afetando predominantemente
(A)

mulheres entre a terceira e a quarta décadas de vida.

(B)

mulheres entre a sexta e a sétima décadas de vida.

(C)

homens entre a terceira e a quarta décadas de vida.

(D)

homens entre a sexta e a sétima décadas de vida.

(E)

jovens na fase pré-puberal.

A conduta imediata consiste em administração de oxigênio e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cardioversão elétrica sincronizada com 360 J.
amiodarona EV em bolus.
cardioversão elétrica sincronizada com 50 J.
adenosina EV em bolus.
cardioversão elétrica sincronizada com 200 J.
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53.

São esquemas antibióticos indicados no tratamento de
abscesso pulmonar, EXCETO

57.

(A)

imipenem.

(B)

piperacilina + tazobactam.

(A)

140 e 40.

(C)

vancomicina + claritromicina.

(B)

165 e 25.

(D)

levofloxacina + clindamicina.

(C)

115 e 25.

(E)

ceftriaxone + metronidazol.
(D)

165 e 65.

(E)

115 e 65.

_________________________________________________________

54.

São internados dois pacientes com doença pulmonar intersticial. Após investigação minuciosa conclui-se que a
principal conduta para o primeiro paciente é a suspensão
do tabagismo e para o segundo é a indicação de lavagem
pulmonar. Os prováveis diagnósticos são, respectivamente,
(A)

pneumonite de hipersensibilidade e bronquiolite obliterante.

(B)

sarcoidose e silicose.

(C)

fibrose pulmonar idiopática e esclerodermia.

(D)

linfangioleiomiomatose e granulomatose de Wegener.

(E)

histiocitose X e proteionose alveolar.

_________________________________________________________

58.

Considere as seguintes situações clínicas:

I. Vômitos em paciente usando cronicamente hidroclorotiazida.

II. Fístula pancreática em paciente urêmico.
III. Intoxicação por aspirina.
Gasometrias mostrando pH de 7,13; 7,40 e 7,53, serão
mais prováveis, respectivamente, nas situações

_________________________________________________________

55.

Dos pacientes abaixo o que com maior probabilidade terá
quadro grave de edema cerebral é o que apresenta sódio
(em mEq/L) e pCO2 (em mmHg), respectivamente, de

Considere as seguintes características epidemiológicas:

I. Exposição a calefação ou ar condicionado.
II. Presença de bronquiectasias bilaterais.
III. Pacientes idosos portadores de doenças crônicas

(A)

II, I e III.

(B)

II, III e I.

(C)

III, II e I.

(D)

I, II e III.

(E)

III, I e II.

debilitantes.
Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por estafilococos, pseudomonas e legionelas associam-se, respectivamente, às características
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

59.

III, I e II.
III, II e I.
II, III e I.
I, II e III.
II, I e III.

Homem de 68 anos, tabagista há 50 anos, procura ambulatório geral para avaliação de rotina. Relata tosse produtiva há 10 anos e edema de membros inferiores nos últimos
6 meses. É pletórico, cianótico, apresenta roncos pulmonares difusos e edema de pernas e pés. Seu hematócrito
é de 60%. Dentre as abaixo citadas, a gasometria arterial
em ar ambiente mais provável deste doente é a que mostra, respectivamente,

_________________________________________________________

56.

8

Homem de 25 anos é admitido no pronto-socorro com
dispneia e sibilos que regridem após duas inalações com
fenoterol. Refere apresentar há 3 anos episódios diurnos
de falta de ar com chiado uma vez por quinzena e noturnos duas vezes por mês. Fora das crises tem atividade
física e profissional normais. Seu volume expiratório forçado de primeiro segundo é de 85% do valor previsto e os
sintomas sempre respondem ao beta-agonista inalatório.
O plantonista que o atendeu deverá explicar-lhe que por
tratar-se de um quadro de asma
(A)

persistente, há indicação do uso diário de corticoide
via oral.

(B)

intermitente, há indicação do uso diário de corticoide
inalatório.

(C)

intermitente, há indicação do uso diário de inibidor
de leucotrieno.

(D)

intermitente, não há necessidade de medicação
profilática diária.

(E)

persistente, há indicação do uso diário de beta-agonista inalatório de ação prolongada.

pH
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7,55
7,10
7,50
7,33
7,25

pCO2
(em mmHg)
45
20
30
65
60

bicarbonato
(em mEq/L)
40
6
22
35
25

_________________________________________________________

60.

Numa mulher de 48 anos com história crônica de dispneia
que apresenta níveis reduzidos de alfa-1 antitripsina é
provável o encontro de
(A)

aumento da trama vaso-brônquica na radiografia de
tórax.

(B)

volume residual diminuído.

(C)

aumento do fluxo expiratório forçado de primeiro
segundo.

(D)

capacidade pulmonar total aumentada.

(E)

expectoração copiosa e purulenta.
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PROVA DISCURSIVA
Questão 1
Um homem de 54 anos procura o pronto-socorro com queixa de tosse e febre. Relata que há cerca de 18 horas apresentou
febre com calafrios seguidos de tosse e dor torácica ventilatório-dependente à direita. Teve melhora passageira depois de
tomar dipirona, mas a tosse progrediu tornando-se intensa e produtiva, com escarro amarelado, acompanhada de astenia e
mal-estar. Não tem antecedentes mórbidos importantes, trabalha como vigia noturno, é sedentário, não faz uso de qualquer
medicação, não fuma e costuma tomar uma lata de cerveja diariamente; mede 1,78 m e pesa 76,5 kg. Apresenta frequência
respiratória de 26 mr/min, temperatura de 38 °C, PA de 98 × 70 mmHg, pulso de 98 bat/min e respiração soprosa no ápice do
pulmão direito; Hb = 13.9 g%, 16.000 leucócitos/mm3, com desvio até metamielócitos, ureia = 26 mg/dL, creatinina = 1,0 mg/dL,
glicemia = 99 mg/dL, eletrólitos normais e está com saturação de 94% em ar ambiente. A radiografia de tórax mostra:

1. Qual é o diagnóstico?
2. Indique o(s) agente(s) etiológico(s) mais frequente(s).
3. Como você conduziria esse caso? Quais as drogas possíveis de serem empregadas? (cite pelo menos 3). Especifique
todas as medicações de sua escolha, doses e tempo de tratamento.
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Questão 2
Um homem de 46 anos, em uso de hidroclorotiazida 25 mg ao dia, é atendido em consulta de rotina. Ele tem 1,80 m de altura,
pesa 104 kg, com circunferência abdominal de 112 cm. É sedentário, não fuma, não ingere bebidas alcoólicas, sem
antecedentes mórbidos pessoais significativos. Seu pai é diabético e a mãe teve infarto do miocárdio aos 64 anos e tem câncer
de cólon diagnosticado aos 72 anos, sem polipose intestinal. Apresenta PA = 144 × 88 mmHg, glicemia = 128 mg/dL,
hemoglobina glicada = 8%, colesterol total = 208 mg/dL, HDL-col. = 38 mg/dL, LDL-col. = 134 mg/dL e triglicérides = 178 mg/dL;
PCR, ácido úrico, transaminases, fosfatase alcalina, DHL, TSH, PSA, cálcio, fósforo, eletrólitos e urina tipo I normais.

1. Cite os problemas médicos que você vê nesse paciente.

2. Quais as intervenções que você recomendaria? Em caso de indicação de medicação. Especifique (doses não são
necessárias).

3. Estabeleça objetivamente as metas a serem atingidas.
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